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Obrázky karnevalových masiek v tomto čísle si vymaľujte 

pestrými farbami! Tak dostane každý výtlačok tohto čísla 

svoju originálnu podobu. 

Zdroj: internet 



Z našej tvorby 
 
Projekty, ktoré vytvorili naši žiaci prezentujeme na 
webovej stránke školy i v našom časopise. Tentoraz sme 
si pripravili niečo „z piatackej dielne“. Na informatike sa 
učili pracovať s programom Excel a vytvárali tajničky na 
rozličné témy. I keď sú mnohé naozaj „mini“, nie sú 
jednoduché. Tak si ich skúste vylúštiť! 
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1. člen rodiny 

2. zelenina 

3. lesné zviera 

4. zviera 

5.slovenský vták 

6. ..... otec 

7. vodný živočích 

8. dravý vták 
9. člen rodiny 

 
Peter Gajdoš, 5.A 
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1. Srandovné zviera 
 2. Oranžové ovocie 
 3. Dve (oko) 

 4. Dívame sa na to keď sme na počítači 

5. Dopravný prostriedok 
 6. Ovocie 

 7. Čaká sa tam keď idete ku doktorovi 

Boris Vronka, 5.A 
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1.chodíme tam cez týždeň 

2.tropické  ovocie 
 3.plavíme sa na tom na mori 

4.meno dievčaťa 
 5.jazdíme na tom 
 Adriana Balážová, 5.A 

 

 



Benefičný koncert 
 

Na sklonku roku 2018 na tretiu adventnú nedeľu 
sme pozvali rodičov i verejnosť na desiaty ročník 
Benefičného koncertu. Prvé ročníky sa uskutočnili 
v starom (už dnes neexistujúcom) kultúrnom dome 
v Košeci a mnohí z tých, ktorí sa podieľali na jeho 
príprave alebo vystupovali v programe už nie sú žiakmi 
našej školy. Každým ďalším rokom sme sa snažili vždy 
lepšie a lepšie pripraviť ten ďalší ročník, a tak sa 
Benefičný koncert v našej obci stal peknou tradíciou.  

Desiaty ročník bol opäť niečím netradičný. Okrem 
pekného vianočného programu, chutnej kapustnice, ktorú 
nám uvarili naše pani kuchárky a množstva výrobkov 
z dielne našich detí a ich rodičov sme si pre návštevníkov 
pripravili i ukážku starej tradície pečenia vianočných 
oblátok. Piekli sa obyčajné oblátky, zlepované oblátky 
s orechovou náplňou a trubičky. Ochutnávačov bolo veľa, 
lebo ich vôňa sa šírila po celej škole.  
 

  
 
Ďakujeme p. Pajgerovej, p. Zermeghovej, p. Rafajovej a p. 
Živčicovej za ochotu, spoluprácu a za to, že nás zasvätili 
do tajov pečenia týchto voňavých pochúťok.   
 



  
 
V telocvični zatiaľ prebiehal kultúrny program, ktorý si 
pripravili žiaci základnej, materskej školy a ZUŠ. 
 

 
 

Piataci pod vedením p. uč. Podskočovej zaujali krásnym 
betlehemským príbehom, ktorý bol doplnený o koledy, 
ktoré si sami piataci nielen  pekne zaspievali ale i zahrali 
na hudobné nástroje. 
Pred budovou školy si návštevníci potom mohli navštíviť 
už skoro naozajstné vianočné trhy. 
 



  
 

  
 
Celý priebeh tohto predvianočného dňa je zachytený na 

fotografiách, ktoré nájdete na 
www.zskoseca@edupage.sk. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli k peknému priebehu tohto podujatia 
a návštevníkom, ktorí svojou účasťou podporili našu 
školu! 

 



Zaujímavosti.... 
z ASC agendy 

 
Asc agenda je profesionálny školský softvér, s ktorým 
pracujú učitelia po celom Slovensku i v zahraničí. 
Prostredníctvom neho dostávate známky do elektronickej 
žiackej knižky a je prepojený s webovou stránkou školy. 
V našom časopise vás informujeme o štatistických 
zaujímavostiach z tohto systému. Tak napríklad, vedeli 
ste že: 
 

• v škole máme len 1 žiaka menom Radovan, 2 žiačky 
menom Tereza a až 9 žiakov menom Tomáš? 

• v mesiaci apríl sa narodili 26 žiakov našej školy? 
• v prvom polroku dostali žiaci našej školy 25 222 

známok? 
• najviac známok dostali v I.polroku žiaci IX.ročníka? 
• najviac známok za I. polrok zapísala p.uč. Tomanová? 
• 19. januára pani učiteľky zapísali 926 známok? 

Ďalšie zaujímavosti vám prinesieme v budúcom čísle 
časopisu. 
 

zdroj údajov: ASC agenda 
 

 



Z lexikónu ľudovej kultúry 
Slovenska... 

... pranostiky 
 
„Pranostika je ustálený výrok vyjadrujúci následnosť 
a zdanlivú príčinnú súvislosť prírodných javov. Súviseli 
s vedomosťami z oblasti meteorológie, astronómie 
a poľnohospodárstva.“ 
Lexikón ľudovej kultúry takto definuje pranostiky. 
Vybrali sme také, ktoré súvisia s obdobím, ktoré práve 
prežívame. Poznáte ich? 
 
Hromnice, koniec sanice.    _________ 
Na Hromnice o hodinu více.    _________ 
Plačlivá Dorota, omrzlá robota.   _________ 
Na svätého Valentína zima siliť sa počína. _________ 
Na Mateja letia ľady do mora.   _________ 
Na Juraja zem sa otvára.    _________ 
 
A teraz úlohy: 
1/Doplňte ku každej správny dátum, k akému sa vzťahujú! 
 
2/Skúste nakresliť výstižný obrázok, ktorý by 
znázorňoval nejakú pranostiku. Ak sa vám podarí, 
neváhajte a obrázok nám pošlite do redakcie (odovzdaj ho 
niektorej pani učiteľke, ona nám ho doručí) a uverejníme 
ho v budúcom čísle nášho časopisu. 
 



Ako sme zvládli LVVK 
Naši starší žiaci sa v prvom februárovom týždni 

tohto roka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku 
Makov. Cieľom bolo zvládnuť základy lyžovania 
a zdokonaliť sa v technike tohto krásneho zimného športu. 
Počasie lyžiarom prialo a tak prežili počas týždňa veľa 
krásnych chvíľ na svahu. A tiež mimo neho ☺. Ich usmiate 
tváre svedčia to tom, že sa im na lyžiarskom výcviku 
páčilo a nás teší, že všetci zvládli lyžovanie na výbornú.  

 

 
 
Pani učiteľka Galanská priebeh LVVK zhodnotila 
nasledovnými slovami: 
         „Po ročnej prestávke sme sa opäť postavili na 
zasnežený svah s báječnou predstavou, že po týždni 
tvrdej driny budeme konkurovať našej lyžiarskej hviezde 
P.Vlhovej. Zmenili sme i lyžiarske stredisko a s nemým 
úžasom  sledovali haldy snehu, ktoré lemovali cestu do 
lyžiarskeho strediska – Makova. Po príchode nás 
v ubytovacom zariadení privítal česky hovoriaci personál. 
Dozvedeli sme sa, že v blízkosti nášho hotela prechádza 
štátna hranica a my sme v podstate na území Čiech. 
Prischla nám i prezývka – Slniečka, totiž od nášho 
príchodu celý týždeň sa slniečko usmievalo a  optimálna 



teplota vzduchu asi prispela k rýchlemu tempu získavania 
lyžiarskych zručností. V prvý deň stálo  prvýkrát na  
lyžiach osemnásť  žiakov, no už druhý deň  brázdilo svahy 
v druhej skupine o  šesť lyžiarov viac. Neuveriteľným 
tempom sa neustále zlepšovali a ďalší  lyžiari z tretej 
skupiny sa postupne pridávali k lyžujúcim spolužiakom. Po 
troch dňoch v poslednej skupinke zostali už len traja 
„bojkovia“. Ale aj pre nich „vyšlo“ slnko. Vo štvrtok nastal 
neskutočný zvrat a zrazu bez problémov brázdili svah ako 
ostatní. Aj p. učiteľky žiarili spokojnosťou - nielen 
s rýchlosťou s akou sa naučili nelyžiari lyžovať, ale 
lyžiarsky výcvik sa obišiel bez vážnejších zranení a všetky  
mohli pokojne spávať. Možno niektorým žiakom chýbala na 
izbách televízia, možno pripojenie na internet, ktoré bolo 
možné len v reštaurácii, ale práve táto skutočnosť 
spôsobila, že žiaci medzi sebou komunikovali, vymýšľali si 
zábavu, hrali sa, regenerovali v saune a pod. Po večeroch 
v spoločenskej miestnosti jednotlivé skupinky zabávali 
svojim pripraveným programom kamarátov i pani učiteľky, 
ktoré sa taktiež aktívne do programov zapájali.  
V piatok sa na stredisko zniesla hmla, možno vyjadrenie 
smútku takmer všetkých zúčastnených, že prišiel deň „D“, 
ktorý znamenal koniec týždenného pobytu a návrat domov. 
V budúcom školskom roku by sme sa radi vrátili, 
podmienky na lyžovanie sú naozaj výborné a ústretové 
jednanie personálu vo všetkých zariadeniach, ktoré sú 
k dispozícii, nás navnadilo k opakovaniu kurzu práve tu 
(pre tých, ktorí sa už tešia, termín je  zarezervovaný).“ 

 
Mgr. Viera Galanská 

 
Viac fotografií nájdete na webovej stránke našej školy. 
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